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িবিডিনউজ ॥ রা পিত মাঃ আব ল হািমেদর সে  দখা কের িনেজেদর পিরচয়প  িদেয়েছন বাংলােদেশ িনযু  ছয়
দেশর অনাবািসক দূত। বধুবার এল সালভাদেরর দূত আিরেয়ল আ ােদ গািল , গাি য়ার হাইকিমশনার জাইনাবা

জাগেন, িগিনর দূত ফােতাউমাতা বালেদ, আেজি টনার দূত ড ািনেয়ল চবুুর, িলথিুনয়ার জুিলয়াস ােনিভিসয়াস,
বসিনয়া ও হােজেগািবনার দূত মহুােমদ সনিজক আলাদাভােব রা পিতর কােছ পিরচয়প  দন। পের ধান তথ
কমকতা মাঃ জয়নাল আেবদীন সাংবািদকেদর বেলন, রা পিত নতনু রা দূতেদর ব ভবেন াগত জািনেয় বেলন,
বাংলােদশ িবে র সবেদেশর সে  ি প ীয় স েকর পাশাপািশ ব পাি ক স ক বাড়ােত আ হী। টৈনিতক
স েকর পাশাপািশ পার িরক স াবনার সমহূ কােজ লাগােত উেদ াগী হওয়ার জ  দূতেদর িত আ ান
জানান রা পিত। িতিন বাংলােদেশর পযটেনর উ ল স াবনার কথা তেুল ধের বেলন, বাংলােদেশর ক বাজার
সমু  সকত িবে র সবেচেয় দীঘ  সকত এবং রবন িব  ঐিতে র অংশ। রা পিত বাংলােদেশর পযটন
স াবনােক তুেল ধরারও আ ান জানান। সা ােত দূতরা তােদর দািয়  পালেন রা পিতর সহেযািগতা চান এবং
আশা কেরন তােদর কমকােল িনজ িনজ দেশর বাংলােদেশর সে  পার িরক স ক আরও স সািরত হেব।
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